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  มสธ. ร่วมถวายราชสดุดีในหลวง พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย     
                                                  วันเทคโนโลยขีองไทย 
               เม่ือวนัท่ี  19 ต.ค. 2557 เวลำประมำณ 08.00 น. รองศำสตรำจำรย์สณีุ  ภู่สีม่วง 
ประธำนกรรมกำรประจ ำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้น ำคณำจำรย์   ผู้บริหำร
และเจ้ำหน้ำท่ีของมหำวิทยำลัยสุโขทยัธรรมำธิรำชร่วมพิธีวำงพำนประดบัพุ่มดอกไม้ถวำย
รำชสดดีุเพ่ือเทิดพระเกียรตพิระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั พระบดิำแหง่เทคโนโลยีของไทย  ณ  

ปรัมพิธีภำยในกระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี  
                   
            จำกท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 
12 ธันวำคม พ.ศ. 2543 เห็นชอบถวำยกำร
เทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
ในฐำนะพระบิดำแห่งเทคโนโลยีของไทย โดย
ก ำหนดให้วันท่ี 19 ตุลำคมของทุกปี เป็นวัน
เทคโนโลยีของไทย  สืบเน่ืองจำกเม่ือวันท่ี 19 
ตุลำคม พ.ศ. 2515 พระบำทสมเด็จพระ

เจ้ำอยู่หวัทรงทดลองปฏิบตัิกำรฝนเทียมหรือฝนหลวงโดยทรงอ ำนวยกำรสำธิตฝนเทียมสูตรใหม่ครัง้แรกของโลกด้วยพระองค์เอง  ณ 
เข่ือนแก่งกระจำน  จงัหวดัเพชรบรีุ  และด้วยพระปรีชำสำมำรถท ำให้ฝนตกลงตำมเป้ำหมำยอย่ำงแม่นย ำท่ำมกลำงสำยตำของคณะ
ผู้แทนของรัฐบำลตำ่งประเทศ      
                
        ทัง้นีค้ณะรัฐบำลดงักลำ่วได้มอบให้กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็นหนว่ยงำนหลกัในกำรจดังำนพระบิดำแห่งเทคโนโลยี
ของไทย และวนัเทคโนโลยีของไทย ร่วมกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องทัง้ภำครัฐและเอกชน เพ่ือเป็นกำรแสดงควำมจงรักภกัดี และร ำลึกใน
พระมหำกรุณำธิคณุของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวัท่ีทรงมีตอ่พสกนิกรชำวไทยมำโดยตลอด  โดยทรงศกึษำค้นคว้ำวิจยั  และทรง
น ำเทคโนโลยีสมยัใหม่มำประยกุต์ใช้แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน  ตลอดจนเป็นกำรแสดงเทคโนโลยีท่ีคิดค้นประดิษฐ์
และพฒันำมำโดยคนไทย เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นให้สำธำรณชนเกิดควำมเช่ือมัน่และเข้ำร่วมพฒันำเทคโนโลยีของไทย  
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    ย ำ้ข่ำวเด่น               มสธ.จรดปากการ่วมกบันคิมฯสนิสาคร พฒันาอุตสาหกรรมการพมิพ ์ 
                                                                            เพ ือ่เป็นเบอร์หน ึง่ในอาเซยีน 



เพชรเม็ดงำมในรอบสัปดำห์  
 

  ปลูกไม้มงคล และไม้ในเพลงพระราชนิพนธ์ ร.7 เพิม่ความสวยงาม ร่มร่ืนให้อุทยานฯ มสธ.  

 
               เม่ือวนัท่ี 17 ต.ค. ท่ีผ่ำนมำ  เวลำ 
09.09 น. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญศรี  
พรหมมำพนัธุ์  รองอธิกำรบดีฝ่ำยพรัพย์สิน 
พร้อมด้วย รองศำสตรำจำรย์เสน่ห์  จุ้ ยโต  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกักำรศึกษำต่อเน่ือง  และ
ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำท่ีได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ 
บริเวณหอพระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถำน  
อุทยำนกำรศึกษำรัชมงัคลำภิเษก  ภำนใน
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช   โดย
ต้นไม้ ท่ีปลูกเ ป็นพันธุ์ ไ ม้มงคลในพุทธ
ศำสนำ และต้นไม้ท่ีมีควำมเก่ียวเน่ืองกับ

พระรำชประวัติของพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
โดยเฉพำะพันธุ์ ไม้ในบทเพลงท่ีทรงพระรำชนิพนธ์ขึน้  เพ่ือ
เทิดพระเกียรติ  ในโอกำส 120 ปี  พระบรมรำชสมภพ
พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และเป็นกำรพฒันำ
ภมูิทศัน์ในอทุยำนกำรศึกษำรัชมงัคลำภิเษก บริเวณโดยรอบ

หอพระ ฯ ให้ร่มร่ืน  ตลอดจนเป็นกำรอนรัุกษ์ต้นไม้มงคลท่ีเก่ียวข้องกบัพระพทุธศำสนำ
และพระรำชประวตัิในรัชกำลท่ี 7  ส ำหรับพนัธุ์ไม้ในพทุธประวตัิท่ีปลูกในวนันี ้ได้แก่ ต้น
ทองกวำว  ต้นมะเด่ือ  ต้นบนุนำค  ต้นจิก ( น ำ้ ) ต้นปีบ   และพนัธุ์ไม้ในบทเพลงพระรำช
นิพนธ์ในรัชกำลท่ี 7  ท่ีปลกู ได้แก่ ต้นจ ำปี  ต้นสำรภี  ต้นลกูจนั  

   

         กระชับสัมพนัธ์ชมรมบัณฑติและเครือข่ำย มสธ. สู่ปีที่ 30 สมำคม       
                   
              สมำคมสโุขทยัธรรมำธิรำช ในพระรำชปูถมัภ์
สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกฎุรำชกมุำร  จดั
สมัมนำชมรมบณัฑิต มสธ. ทัว่ประเทศ ครัง้ท่ี 27 และ
ประชมุใหญ่สำมญัประจ ำปี 2557  เม่ือวนัท่ี 17 – 19 
ต.ค. ท่ีผ่ำนมำ  ณ  โรงแรมวังใต้  อ ำเภอเมือง  จ.สุ
รำษฎร์ธำนี   ทัง้นีมี้ ศำสตรำจำรย์ ดร.วิจิตร   ศรีสอ้ำน  
นำยกสมำคมสโุขทยัฯ เป็นประธำนในพิธี   มีผู้ เข้ำร่วม
กำรสมัมนำและประชมุจ ำนวนกว่ำ  300  คน 
                  
              สมำคมสโุขทยัธรรมำธิรำช ในพระรำชปูถมัภ์
สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร  
ก่อตัง้ขึน้เม่ือวันท่ี 20 มีนำคม พ.ศ. 2527  ได้รับพระ

รำชนุญำตให้อยู่ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ  สยำมมกุฎรำชกุมำร  เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนำยน พ.ศ. 
2 5 3 2    ปั จ จุบัน มี สมำชิ ก ก ว่ ำ  1 5 ,000  คน   ป ร ะกอบ ด้ วยมหำบัณ ฑิต   บัณ ฑิต  และนักศึ กษ ำ  



มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช ( มสธ. ) ทกุสำขำวิชำ  
หลำกหลำยอำชีพ  นอกจำกนีส้มำคมยังมีกำรจัดตัง้
สำขำสมำคมในรูปของชมรมบัณฑิตขึน้ทั่วประเทศ    
เพ่ือเป็นแหล่งกลำงในกำรติดต่อพบปะสงัสรรค์ บ ำเพ็ญ
ประโยชน์แก่สังคม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในฐำนะ
ตวัแทนสมำคม  โดยด ำเนินกิจกรรมตำมอุดมกำรณ์ 3 
ส. คือ สมำชิก  สถำบนั สงัคม   สมำคมสโุขทยัธรรมำธิ
รำช ได้จัดกำรสัมมนำชมรมบัณฑิต มสธ. ทั่วประเทศ 
รวมถึงกำรประชุมใหญ่สำมญัขึน้เป็นประจ ำทกุปี  ปีละ 
1 ครัง้ เวียนไปตำมภำคต่ำงๆ ทัว่ประเทศ   ส ำหรับครัง้
นับเป็นครัง้ท่ี 27  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมำชิกได้มี
โอกำสพบปะสังสรรค์   ท ำควำมรู้จั กคุ้ น เคยและ
เสริมสร้ำงควำมสมัครสมำนสำมคัคีร่วมกัน  ตลอดจน
เป็นโอกำสให้สมำชิกได้รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของ
สมำคม  และเป็นกำรพัฒนำเครือข่ำยปฏิบัติกำรของ  
มสธ. อันประกอบด้วยมหำวิทยำลัย  สมำคม  ชมรม

บัณฑิต  ชมรมนักศึกษำ และศูนย์วิทยพฒันำ มสธ.  ได้
ร่วมท ำกิจกรรมอันก่อเกิดประโยชน์ต่อสมำชิก  สถำบัน 
(มสธ.) และสังคมต่อไป   โดยมีกิจกรรมต่ำง  อำทิ  กำร
ประชมุใหญ่สำมญัประจ ำปี   ประชุมเครือข่ำยปฏิบตัิกำร 
มสธ.  กิจกรรม Walk Rally  และสำระสงัสรรค์ Party 
Fancy Night 

 

                                    ข่าวเด็ด กิจกรรมดี เร็วๆ นี้ 
 
วันนี ้– 26 ต.ค. 57 เชิญเท่ียวงานมหกรรมหนังสือระดับชาติคร้ังที่ 19 ท่ีศนูย์ประชมุแห่งชำติสิริกิติ์ พบกบัร้ำน
หนงัสือของ มสธ. ได้ในงำน ท่ีบูธ R39 โซนC  ชัน้2  ลดรำคำหนงัสือเป็นพิเศษ 10 – 15 % สอบถำมโทร 0 2504 
7670-2  
 
วันที่ 27 – 28 ต.ค. และ 17 – 18 พ.ย. 57 ศนูย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนกัคอมพิวเตอร์ จดัฝึกอบรม
หลักสูตร Google Applications  เพ่ือประยุกต์ใช้กับการท างาน  สนใจเข้ำรับกำรฝึกอบรมหรือสอบถำมเพิ่มเติม
โทร 7409 
 
วันที่ 13 – 27 ต.ค. 57  สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จ ำกัดเปิดรับสมัครเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์ฯ ประจ ำปี 2558  สอบถำมโทร 7146 – 9 
 
วันที่ 31 ต.ค. 57 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ปิดให้บริการคร่ึงวันบ่าย  ตัง้แต่เวลำ 13.00 น. เป็นต้นไป เน่ืองจำกต้อง
ประมวลดอกเบีย้สิน้ปี ประมวลผลเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน  และประมวลผลปิดบญัชีสิน้ปี  สอบถำมโทร 7146 - 9 
 

 



 
 
                                                     
                                               
    

 
  

 

 
   
 


